
A „Szórványban élő fiatalok nemzeti öntudatának megerősítése” című pályázat
beszámolója

A  pályázatunk  célja volt,  hogy  rendszeres  és  változatos  programokat  biztosítsunk  a
fiataloknak, a népi hagyományok, és a népszokások által, illetve hogy a fiatal generációban
megerősítsük  és tudatosítsuk a magyar  nemzeti  öntudatot  a fennmaradásunk érdekében.  A
kivándorlást  szerettük  volna  megelőzni  az  által,  hogy  közösségünk  tagjait  és  a
rendezvényeinken résztvevőket (valamint azokat is, akik ugyan nem vettek részt közvetlenül,
de  a  beszámolók  által  hallottak  az  eseményekről)  ráébresztünk  arra,  hogy  megtalálják
helyüket a szülőföldön. Ezt a befogadó és támogató közeget próbáltuk megteremteni, ennek a
pályázatnak  a  segítségével.  A  próbálkozásunk  sikeresnek  bizonyult,  ugyanis  egyrészt
tevékenységeinken nagyobb létszámú volt a részvétel, mint számítottunk rá, másrészt pedig az
igény is egyre nagyobbnak mutatkozik irántuk a visszajelzések alapján, így a programjaink
folytatása nem kétséges. 

A célcsoportunk, akiket megszólítottunk 
- az a 20 fiatal, aki rendszeresen találkozik a Háló irodában, közös programot szervez, és

mint erős önkéntes mag működik, maga köré gyűjti az aktív, tenni vágyó fiatalokat
- azok a gyerekek és fiatalok, akik már voltak hálós programokon
- a Szent László Római  Katolikus  Teológiai  Liceum diákjai,  akik körében meghirdettük

programsorunkat
- minden  érdeklődőt  szívesen  láttunk,  aki  hallott  programjainkról  és  szeretett  volna

csatlakozni

Tervezett programjaink sikeresen megszervezésre kerültek. Foglalkozásaink túlnyomó részét
az  egyesület  székhelyén  bonyolítottuk  le.  Színesebbnél  színesebb,  érdekes  és  játékos
programot ajánlottunk fiataljaink számára, amelyeken keresztül értékeket adtunk át. Sikeresen
felkeltettük,  megragadtuk a figyelmüket és érdeklődésüket,  hiszen voltak olyan fiatalok és
gyerekek,  akik  első  alkalommal  jöttek  el  egy  programunkra,  de  annyi  pozitív  élménnyel
maradtak,  hogy  rendszeresen  visszajöttek  és  részt  vettek  más  foglalkozásainkon  is.  A
visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy nagy igény van a népi hagyományokat bemutató
és  átadó  foglalkozásokra  és  az  értékátadó  programokra.  A fiatalok  rendkívül  élvezték  a
kézműves,  zenés-táncos  együttléteket,  közös  játékokat.  Az  ily  módon  együtt  eltöltött  idő
pozitívan  hatott  a  résztvevőkre:  összekovácsolta,  előítélet  nélküli  nyitottságra  biztatta  a
fiatalokat  és  gyerekeket,  megtalálták  egymással  a  közös  hangot,  és  mindamellett,  hogy
barátságok is szövődtek, tudásuk is bővült, hiszen ismereteket is szereztek foglalkozásaink
során.



Programjaink,  foglalkozásaink  –  mint  a  kézműves  és  kreatív  programok,  néptánc  és
mesemondó  délután,  tavaszvárás,  édesanyák  megünneplése,  pünkösdi  szokások,  Hálós
gyermeknap,  rendhagyó  osztályfőnöki  óra,  csapatösszerázó  játékok  a  ligetben,  Hangoló  -
hálós kiadvány, játékok a szabadban, barantázás, előadások, Szent István napi szokások, gitár
és ének délután, Kisokos - játszva tanulunk, szüreti mulatság és nótaest, Kaláka - kézműves
foglalkozás,  hagyományőrző  ifjúsági  találkozó,  magyar  szentjeink  –  Szent  Imre,  adventi
koszorúkészítés,  Mikulás  várás,  karácsonyi  szokások nyomában,  Lucázás  és Betlehemes  –
rengeteg  élményt  szereztek  a  gyerekeknek  és  fiataloknak,  kibontakozott  az  egyéniségük,
biztos  környezetben  érezhették  magukat,  ahova  visszavágytak.  Nem  csak  a  gyerekek  és
fiatalok visszajelzései adnak bizonyosságot arról, hogy sikeresek voltak programjaink, hanem
szülők, sőt tanárok és nevelők biztatnak és ismerik el interaktív, gondolkozásfejlesztő és aktív
részvételt  követelő  tevékenységeink  pozitív,  formáló  hatását.  A kapott  visszajelzések  azt
igazolják, hogy azok a fiatalok, akik részt vettek programjainkon lelkesen adták át és meséltek
élményeikről a különböző közösségeikben. Bebizonyosodott, hogy a „szájról-szájra” terjedő
élménybeszámolók toborzó ereje igencsak erős, mivel hiteles.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy támogatásukkal megvalósíthattuk ezt a
programsort. 

 


